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Co zrobić by nie zasypały nas śmieci

Przez długie lata przyzwyczailiśmy się do załatwia-
nia kwestii śmieci w bardzo prosty, wręcz prymitywny 
sposób. Tania i bardzo popularna metoda „pozbywa-
nia się” śmieci to najczęściej ich spalanie w domowych 
piecach, ogniskach, wynoszenie do lasu, wrzucanie do 
pojemników służących do segregacji, czy wręcz zosta-
wianie pod tymi zbiornikami.

Rozwiązywanie problemu odpadów w skali gmin 
– to najczęściej lokalizowane w niedalekiej odległości 
od granic miejscowości – wysypiska śmieci. Szczęśliwie 
wokół Puszczykowa, ze względu na bliskość Wielko-
polskiego Parku Narodowego takiego miejsca nie znaj-
dziemy. Wszyscy jednak musimy mieć świadomość, że 
nasze śmieci zalegają na wysypiskach zlokalizowanych 
w gminach sąsiednich. Najbliższym, do którego trafiały 
przez długie lata śmieci z Puszczykowa, było zamknięte 
dwa lata temu z powodu niespełniania podstawowych 
norm ochrony środowiska – wysypisko w Czmoniu.

W powiecie poznańskim tylko dwa wysypiska uzyskały 
pozwolenia zintegrowane: lokalne wysypisko w Murowa-
nej Goślinie i nowoczesne, duże wysypisko w Suchym Le-
sie. Z obawy przed szybkim zapełnieniem, nie chcą jednak 
przyjmować śmieci spoza swoich gmin. Co to może ozna-
czać dla mieszkańców Puszczykowa? Wysypiska, z których 
korzystali lokalni operatorzy zajmujący się wywozem śmie-
ci, w niedługim czasie zostaną zamknięte. Możliwości skła-
dowania odpadów będą szukali zatem, nawet w odległych 
województwach. Można się spodziewać, że bezpośrednim 
następstwem takiej sytuacji będą wyższe koszty, a co za 
tym idzie podniesione opłaty za wywóz śmieci.

Jedyną szansą jest recykling
W trosce o przedłużenie żywotności istniejących 

składowisk oraz przeciwdziałanie powstawaniu dzi-
kich wysypisk i nielegalnego pozbywania się śmieci, 
rozpoczynamy na łamach Echa podstawową edukację 
ekologiczną na temat segregacji śmieci.

Po pierwsze: nie mieszaj. Selekcja odpadów po-
winna następować już przed wrzuceniem do 
domowego kosza na śmieci. Powinna przynaj-
mniej się dzielić na tzw. frakcję suchą i mokrą.

Po drugie: oddzielaj. Z frakcji suchej oddziel 
asortymenty, które można wyrzucać do po-
jemników na papier, plastik i szkło zlokalizo-
wanych w mieście, lub oddać raz w miesiącu 
(preselekcja i dokładne opróżnianie pojemni-
ków, zbiorników, butelek))

Po trzecie: kompostuj. Znajdź w swoim ogrodzie 
miejsce na obierzyny ziemniaków, warzyw, trawę 
i liście.

Po czwarte: zwróć uwagę na odpady szcze-
gólnie niebezpieczne: puszki po chemika-
liach, olejach, igły i strzykawki, baterie itd.

Po piąte: zadbaj o możliwość przeorganizo-
wania przestrzeni w swoim gospodarstwie 
domowym, tak by preselekcja nie była uciążliwa 
i stała się regularną praktyką. 

Wywóz odpadów wielogabarytowych
Wszystkie odpady wielkogabarytowe, tzn. niepo-

trzebne i zużyte meble, materace, poduszki, artykułu 
wyposażenia kuchni i łazienek: np umywalki i zlewy 
kuchenne, miski ustępowe i bidetowe, pralki i ku-
chenki można pozostawiać nieodpłatnie w firmie EKO 
RONDO w Puszczykowie.

Zdajemy sobie sprawę, że w naszym mieście przygotowanie organizacyjne i mentalne do RECYKLINGU jest nie-
wystarczające. BRAKUJE INFORMACJI O TYM JAK i GDZIE SEGREGOWAĆ, brakuje miejsc odbioru baterii, substancji 
niebezpiecznych, trawy i liści, dla tych, którzy nie mają miejsca na kompostowniki. Brakuje wreszcie ELEMENTARNEJ 
KULTURY WŚRÓD NIEKTÓRYCH MIESZKAŃCÓW, podrzucających śmieci do pojemników na odpady segregowane.

W Polsce tylko jedna trzecia odpadów jest po-
wtórnie przetwarzana, co niechlubnie plasuje nas 
w ogonie państw Unii. Dlatego dzisiaj formułujemy  
5 podstawowych zasad recyklingu.

Łamiąc je, zaszkodzimy nie tylko środowisku natu-
ralnemu, ale i zawartości naszych portfeli.


